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‘We geven samen vorm aan de veranderingen’

Dat is de slogan die de gemeente 
Beesel gebruikt. En niet zomaar. 
Deze is geïnspireerd op de bijzonder 
actieve gemeenschap. Naast de vele 
verenigingen en organisaties, zijn 
ook veel inwoners zich bewust van 
de betekenis van het woord ‘samen’. 
In deze krant staan veel voorbeelden 
van hoe wij het in de gemeente Beesel 
gewoon samen doen! Wellicht brengen 
ze u nog op ideeën.

We doen 
het 
gewoon 
samen!

We doen het gewoon samenmetbeesel.nl
Sinds 1 januari 2015 is er een aantal veranderin-
gen op het gebied van zorg, begeleiding naar 
werk en jeugd op ons afgekomen. Verantwoorde-
lijkheden liggen nu bij de gemeente; dicht bij de 
inwoners, verenigingen en bedrijven. Samen zijn 
we aan zet om de zorg voor elkaar en begeleiding 
naar werk, beter en effi  ciënter vorm te geven.

Er is in de afgelopen periode al hard gewerkt aan 
de juiste samenwerkingsverbanden, afspraken 
en informatieverspreiding. Om iedereen zo veel 
mogelijk te helpen met het vinden van de juiste 
adviezen, ondersteuning en zorg is de website 
samenmetbeesel.nl gelanceerd. Kunt u bijvoor-
beeld niet koken? Of maakt u zich zorgen over uw 

peuter die niet wil slapen? Wilt u graag werken, 
maar vindt u geen baan? Dan geeft deze website 
u tips over hoe u het probleem op kunt lossen. 
Zelf, met hulp van mensen in uw buurt of met on-
dersteuning van een (professionele) organisatie. 
En om de juiste activiteiten of zorg te vinden, is 
er een digitale sociale kaart toegevoegd: een lijst 
met organisaties die een bijdrage leveren aan het 
sociale domein in Beesel.

Het sociale domein is altijd in beweging. Biedt u 
een dienst aan? Meld u dan aan als organisatie! 
Heeft u vragen of opmerkingen over informatie 
op de website? Neem dan contact op via de site. 
We doen het tenslotte gewoon samen!

Wmo
Het doel van de Wmo is: iedereen kan mee-
doen in de samenleving. Soms geholpen 
door familie of vrienden, waar nodig met 
steun van de gemeente.

Jeugd
In de jeugdzorg praten we met de 
jongeren en hun omgeving. Uitgangspunt 
is: 1Gezin, 1Plan, 1Regisseur.

Participatie 
De invoering van de Participatiewet 
betekent dat de WWB, de WSW en de 
Wajong zijn samengevoegd. Uitgangspunt 
is: ‘iedereen doet mee’.

samenmetbeesel.nl



Ideeënbus Pro Vita 
Burgerparticipatiegroep Pro Vita behar-
tigt de belangen van onze inwoners voor 
goede en betaalbare zorg. Praat mee en 
deel uw ervaringen en wensen in de idee-
enbus in Pro Vita.

Challenge day
100 leerlingen van Broekhin Jenaplan zijn be-
gin dit jaar samen met onder meer docenten, 
leerplichtconsulenten en gezinscoaches de 
uitdaging aangegaan om belangrijke thema’s 
met elkaar te bespreken. Indrukwekkend!

Kanteling
Drie domeinen, één perspectief: dicht bij 
huis; voorkomen in plaats van genezen; 
een springplank waar het kan, een vangnet 
waar nodig. 

Koplopersplaats voor 
ontmoeting 
Eenzaamheid is een complex probleem dat 
vraagt om samenwerking tussen organisaties 
op lokaal niveau. De gemeente Beesel en de 
GGD hebben in 2013 een lokale netwerkgroep 
voor ontmoeting gevormd, bestaande uit 
vertegenwoordigers van professionele 
organisaties en van vrijwilligersorganisaties. 

De goede samenwerking tussen partijen 
in de gemeente Beesel is Coalitie Erbij 
(samenwerkingsverband van maatschappelijke 
organisaties) opgevallen. Hierdoor heeft de 
gemeente Beesel de kans gekregen om één 
van de 20 koplopersgemeenten te worden 
om de aanpak tegen eenzaamheid verder 
te versterken. Coalitie Erbij levert hierbij 
ondersteuning in de vorm van menskracht 
en middelen. Humanitas vervult de rol 
van kartrekker in samenwerking met de 
netwerkgroep. De eerste concrete initiatieven 
zijn al gerealiseerd door de netwerkgroep, 
waaronder deskundigheidsbevordering 
voor zorgvrijwilligers over eenzaamheid. 
In de komende jaren gaan we in gesprek 
met inwoners, met als doel het percentage 
eenzaamheid steeds verder terug te dringen!

Burger Hulpverleners 
in het zonnetje gezet! 
Bij een acute hartstilstand is het zaak om 
binnen 3 à 6 minuten te reanimeren. Een 
ambulance is vaak 8 tot 10 minuten onderweg. 
Daarom zijn er burgerhulpverleners: 
vrijwilligers met een reanimatie en AED 
(Automatische Externe Defibrillator)-diploma 
die bij een 112-melding snel ter plaatse 
kunnen zijn om de eerste hulp te verlenen. 
Deze dappere burgerhulpverleners zijn goud 
waard voor onze gemeente! Daarom hebben 
zij op een feestelijke bijeenkomst op 16 april 
2015 een presentje ontvangen van wethouder 
Bram Jacobs. Heeft u een reanimatiediploma 
of bent u bereid dit te halen en wilt u ons 
helpen het netwerk dekkend te maken? Neem 
dan contact op met de gemeente.

Veilig thuis

Met ingang van 2015 is Veilig Thuis het 
centrale advies- en meldpunt voor huiselijk 
geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis 
biedt de helpende hand en doorbreekt 
onveilige situaties. Veilig Thuis biedt 
perspectief op een betere situatie, zodat 
mensen weer toekomst hebben.

U kunt terecht bij Veilig Thuis voor het doen 
van een melding, vragen van (vrijblijvend) 
advies en voor hulpverlening voor uzelf en 
uw omgeving. Neem contact op via het gratis 
landelijke telefoonnummer 0800 - 2000. U 
wordt dan geholpen in onze eigen gemeente.
 
Kijk voor meer informatie op de website: 
www.vooreenveiligthuis.nl.
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Jalema, PSW Werk en Gemeente Beesel

‘We hebben elkaar  
gewoon nodig’

Al bijna 20 jaar werken bij Jalema in Reuver 
mensen met een verstandelijke beperking  in 
het JAG (Jalema Assamblage Groep). Inmiddels 
is de afdeling onmisbaar in het bedrijf. Sinds kort 
werken ook mensen met een andere afstand tot 
de arbeidsmarkt bij Jalema. Directeur Léon Lalieu: 
‘Wij vinden het belangrijk om mensen een plek 
te bieden. Het is goed voor hen en goed voor 
het bedrijf. Dat heeft een naam gekregen: de 
participatiewet.’

Zo zelfstandig mogelijk
Jalema wil mensen die niet vanzelfsprekend 
aan een (betaalde) baan of daginvulling komen 
een kans bieden. Die rol pakt ze samen met de 
gemeente en PSW Werk op. Mensen die een 
uitkering van de gemeente ontvangen, kunnen in 
aanmerking komen voor een werkplek bij Jalema, 
onder begeleiding van PSW Werk. Frank Knols 
is projectleider PSW Werk: ‘De samenwerking 
tussen Jalema, Gemeente Beesel en PSW Werk is 
erop gericht om mensen stap voor stap de van 
oudsher grote kloof tussen werken en niet wer-
ken (dagbesteding) te overbruggen. Onze taak is 

mensen begeleiden om zo zelfstandig mogelijk te 
functioneren in de maatschappij. We gaan daarbij 
uit van de mogelijkheden, zonder te bagatel-
liseren dat deze mensen (tijdelijk) ondersteuning 
nodig hebben.’

Samenwerken
Samenwerken met drie partijen is niet altijd 
makkelijk. Net als aan het begin van het toen re-
volutionaire JAG is het wennen, maar overheerst 
het gevoel goed bezig te zijn. Léon Lalieu: ‘We 
merken dat het een speerpunt is bij de gemeente; 
we ervaren de gemeente als een pro-actieve part-
ner.’ Marcel van den Broek, beleidsadviseur werk 
en inkomen van de gemeente Beesel: ‘We geloven 
heel erg in samenwerken met het bedrijfsleven. 
Jalema is daar een heel mooi voorbeeld van. We 
zijn blij met zo’n partner die de wil èn de moge-
lijkheden heeft qua werk.’

Persoonlijke mogelijkheden
Het eerste succes kan bijna de boeken in. Jan 
Gruiters: ‘De persoon die in 2014 in de pilotfase 
is gestart, gaat in een supermarkt proefdraaien. 

Als dat goed gaat, kan hij daar gaan werken.’ 
Toch is een betaalde baan niet de enige manier 
om succesvol af te sluiten. Marcel van den Broek: 
‘Begeleid werken bij Jalema is een mogelijk-
heid om mensen (weer) te laten wennen aan het 
arbeidsproces. Als iemand voldoende zelfstandig 
functioneert, is een betaalde baan mogelijk. Maar 
het kan ook dat iemand vrijwilliger wordt bij een 
vereniging, instelling of een andere passende 
plek. We verwachten niet dat iedereen in staat is 
om zijn eigen loon te verdienen, dat is afhankelijk 
van ieders mogelijkheden.’

Toekomst
Léon Lalieu: ‘Alles verandert in deze tijd voortdu-
rend. Zowel binnen Jalema als bij PSW Werk en de 
gemeente. Dus hoe alles er precies uit gaat zien 
is niet duidelijk. Maar de motivatie blijft overeind 
staan bij de drie partijen. We geven steeds vorm 
aan deze veranderingen. Samen is dat veel leuker.’
Jan Gruiters: ‘We hebben elkaar gewoon nodig.’

samen met Jalema

Vlnr: Marcel van den Broek, Jan Gruiters, Frank Knols en Léon Lalieu.



Bijzondere bijstand
Soms moet u kosten maken die u niet 
(helemaal) kunt betalen. Misschien is 
bijzondere bijstand dan voor u mogelijk. 
Informeer vooraf bij het samenlevingsloket 
(team werk en inkomen)

Gewoon samen
Mantelzorgers en vrijwilligers zijn onmis-
baar in een betrokken samenleving. Stuur 
eens een kaartje naar een mantelzorger of 
vrijwilliger die je kent om hem of haar te 
bedanken.

Jeugd
Het Jeugdsportfonds is er voor kinderen 
die niet in verenigingsverband kunnen 
sporten omdat gezinnen de contributie en 
sportuitrusting niet kunnen betalen. www.
jeugdsportfonds.nl/limburg 
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Gewoon anders, anders gewoon

‘Kinderen leren heel veel 
van elkaar!’
‘Het hart van een moeder breekt wanneer zij haar 
kind van anderhalf in de bus naar specialistische 
zorg in Horst moet laten gaan. Het enige wat je 
dan kan doen is aan de chauff eur vragen om als-
jeblieft goed voor hem te zorgen.’ Deze woorden 
van een moeder maakten indruk op de aanwezige 
professionals op de startbijeenkomst ‘Passende 
kinderopvang’ in juni 2014. Om kinderen met een 
ondersteuningsvraag dicht bij huis te begeleiden 
zijn verschillende organisaties samen een unieke 
pilot gestart: Gewoon anders, anders gewoon.

Dicht bij huis leren van elkaar
Passende kinderopvang kan aan kinderen die 
extra ondersteuning nodig hebben thuisnabije 
hulp bieden. Vanuit hun eigen opvang, want 
daar voelen kinderen zich veilig en kunnen ze 
opgroeien tussen hun leeftijd- en buurtgenootjes. 
Katinka Janssen is directeur van Kindercentrum ’t 
Rovertje en mede-initiatiefnemer van het project: 
‘Kinderen leren van elkaar! We hebben ervaren 
dat een jongen met een achterstand in de ontwik-
keling aansloot bij onze vakantieopvang en na 
een paar weken duidelijk beter sprak. Kinderen 
leren daarnaast dat ‘anders’ heel gewoon is, en 
iedereen uniek.’

We doen het samen!
Moniek van Aarssen (Unitmanager zorg bij Kenta-
lis) is vanaf het eerste uur betrokken bij de pilot: 
‘De gemeente Beesel biedt ’t Rovertje, Kentalis, 
PSW, de Mutsaersstichting en Dichterbij/Kleur 
de kans om maatwerk te leveren, gericht op de 
ontwikkeling van het kind. Niet de organisaties of 
fi nancieringsstromen, maar het kind en de ouders 
staan centraal. Samen met ouders bepalen we 
de hulpvraag en het passende antwoord daarop. 
Bijvoorbeeld ondersteuning bij de kinderopvang, 
thuis en/of behandeling in een specialistische 
groep. Als het kan in de buurt en altijd op maat.’
Katinka Janssen: ‘We doen het samen! De ge-
meente investeert in de kennis en vaardigheden 
van de peuterspeelzaal- en kinderopvangleid-
sters. Daarnaast investeren partners en wij in 
gespecialiseerde beroepskrachten die af en toe in 
de eigen groep het kind komen ondersteunen.’ 

Ontwikkelgroep DOLfi jn.
Met het ondersteunen van kinderen op de peu-
terspeelzaal en in de kinderopvang door gespeci-
aliseerde beroepskrachten zijn al eerder positieve 
ervaringen opgedaan op verschillende locaties. 
Binnenkort zijn er scholingsavonden voor alle 
kinderopvang- en peuterspeelzaalprofessionals 
vanuit de participerende specialistische organi-
saties. Sinds april is er een specialistisch groepje 
voor kinderen die (tijdelijk) een plek nodig heb-
ben met minder prikkels en extra aandacht voor 
de ontwikkeling. Deze ontwikkelgroep, met de 
naam DOLfi jn, is gevestigd in ’t Rovertje. Mede-
werkers van ’t Rovertje, PSW en Kentalis werken in 
deze groep samen om kinderen de juiste ontwik-
kelingsgerichte ondersteuning te geven.

Contact
De ontwikkelgroep is drie dagen in de week ge-
opend: maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 
tot 14.00 uur. Voor vragen kunt u terecht bij het 
samenlevingsloket (gezinszoaches).

Samen de strijd aan 
tegen overgewicht
Overgewicht. Het lijkt in eerste instantie misschien alleen maar een kwestie van ‘gewoon 
minder eten en meer bewegen’. Maar als het zo eenvoudig was, was niet bijna de helft 
van de mensen in de gemeente Beesel (iets) te zwaar. Het is een probleem dat zich 
ontwikkelt èn uit op verschillende (levens)gebieden. Diëtistenpraktijk Dieet en Kook, 
Fysiotherapiepraktijk de Punt en Lionarons GGZ/De Wijkpraktijk hebben de handen 
ineengeslagen om mensen met overgewicht in de gemeente Beesel te begeleiden bij 
het duurzaam gezonder en gelukkiger worden.

De mens als eenheid
‘Als je de mens als eenheid bekijkt, dan kun je toveren.’ Ketenzorgcoördinator van Liona-
rons GGZ Fons Voesten wil daarmee zeggen dat alléén het fysieke aspect van overge-
wicht, het voedings- en/of beweegpatroon aanpakken, te weinig (langdurend) eff ect 
heeft. Daarom waren hij en diëtiste Monique Koopman ook meteen enthousiast toen ze 
elkaar tijdens een netwerkbijeenkomst ontmoetten. Monique Koopman: ‘We wisten dat 
we elkaar konden versterken. Inmiddels is de eerste pilotgroep Over Gewicht gestart. 
Hoewel we net op de helft van het traject zijn, ben ik nu al verrast door de resultaten: 
deelnemers zijn al veel afgevallen en eetbuien zijn afgenomen, zowel in frequentie als 
hoeveelheden. Ze zitten letterlijk en fi guurlijk beter in hun vel.’

Cursus
De aanpak bestaat uit vijf groepsbijeenkomsten, aangevuld door individuele consulten 
diëtetiek, fysiotherapie en psychologie. De pilotgroep, geleid door Monique Koopman, 
behandelt in de groepsbijeenkomsten thema’s als: motivatie, gezonde voeding en 
eetproblematiek. Daarnaast oefent de groep het waarnemen van hongergevoel en 
aanpakken van disfunctionele gedachten. Fysiotherapeut Ben Schols zoekt individueel 
met deelnemers naar een beweegprogramma. Hij motiveert cursisten tot (langdurige) 
sportbeoefening en zoekt mogelijkheden binnen het (fi nancieel) laagdrempelige 
bewegingsaanbod in de gemeente. Daarnaast is er voor sommige deelnemers aan de 
pilotgroep individuele psychologische ondersteuning van gezondheidspsychologe Inge 
Vogelsang. Fons Voesten: ‘Op dit moment krijgen alleen mensen met een GGZ-indicatie 
psychologische begeleiding vergoed. We zoeken hoe Inge in de nabije toekomst meer 
aan kan sluiten bij de groep, want juist het psychologische stuk is van belang; het gaat 
om gedragsverandering.’ Monique Koopman: ‘We willen dat mensen bewuste keuzes 
maken op het gebied van eten en bewegen, door het bewustzijn in (denk)patronen te 
ontwikkelen.’ 

‘‘Samen’ is van zichtbare meerwaarde in het project Over Gewicht’

Samen de goede kant op
‘We boeken opvallend goede resultaten. Deelnemers stimuleren elkaar ook enorm. 
‘Samen’ is dus van zichtbare meerwaarde in het project Over Gewicht,’ aldus Monique 
Koopman. Dat past ook prima binnen het beleid van Lionarons GGZ en de gemeente 
Beesel. Fons Voesten: ‘Wij zijn voortdurend op zoek naar hoe we samen kunnen werken 
met partners als Dieet en Kook en fysiotherapiepraktijk de Punt. We zijn niet de enige. 
De gemeente Beesel maakt de slogan ‘We doen het gewoon samen’ helemaal waar en 
het wordt ook gedragen. De hulp aan inwoners staat voorop. Ik vind Beesel een licht-
puntje in de wereld van de transities. Het biedt kansen.’

Voor meer informatie of aanmelding voor project Over Gewicht kunt u zich wenden tot 
Monique Koopman: 06 49 94 34 22 of info@dieetenkook.nl

Sport en zorg
Op zoek naar de beste oplossing
Verenigingen leveren een wezenlijke bijdrage 
aan de samenleving. Frank Verhaag (Clubtotaal) 
ondersteunt verenigingen. Frank: ‘Ik help vereni-
gingen met vragen over bijvoorbeeld het werven 
van vrijwilligers en sponsoren of het schrijven 
van een beleidsplan. Verenigingen kunnen naast 
deze praktische vragen ook moeite hebben met 
het gedrag van sommige  leden. Daarom werk ik 
samen met Freek.’ Gezinscoach/jongerenwerker 
Freek Vergoossen kijkt mee wanneer een veren-
ging problemen ervaart met bijvoorbeeld een 
groep jongeren die rond de accommodatie hangt. 
Freek: ‘Mijn rol is om verbinding te leggen tussen 
de jongeren en de vereniging en per situatie te 

bekijken wat de beste oplossing is. Misschien is er 
wel aanbod voor de jongeren bij de vereniging of 
in de accommodatie.’

In de eigen kracht
Frank ondersteunt verenigingen om zo zelfred-
zaam mogelijk te functioneren. Gezinscoach 
Freek krijgt veel opvoedvragen en vragen hoe om 
te gaan met bepaald gedrag. Het netwerk is van 
groot belang en verenigingen kunnen daar een 
rol in spelen. Bijvoorbeeld doordat een jongere 
daar zijn talenten kan ontwikkelen, maar óók om 
een probleem in bijvoorbeeld de thuissituatie bij 
een van de leden signaleren. Voor zowel jongeren 

als verenigingen kan het moeilijk zijn om hulp in 
te schakelen of een vraag te stellen. Freek: ‘Het 
mooiste zou zijn als we de drempel kunnen verla-
gen om contact te zoeken. Zeker omdat preventie 
zo belangrijk is: hoe sneller een probleem aange-
pakt kan worden, hoe makkelijker de oplossing 
vaak is.’ 

Meedenken
Frank: ‘We zoeken nu bijvoorbeeld met PSW en 
SV Hercules ‘03 naar een passend beweegaanbod.’ 
Soms kunnen verenigingen elkaar ook verster-
ken. ‘Wanneer verschillende verenigingen tegen 
hetzelfde probleem aanlopen dan organiseer ik 

ondersteuning voor hen tegelijk. Dat is natuurlijk 
effi  ciënt, maar het biedt ook de mogelijkheid 
dat verengingen van elkaar leren.’ Dat maakt de 
verengingen ook alleen maar sterker.

Contact
Speelt er een vraag in uw verenging? Neem dan 
gerust contact op. Frank Verhaag is te bereiken via 
frank@clubtotaal.nl of 06 11 58 12 46. 
Freek Vergoossen via het samenlevingsloket.

Pilotproject Over Gewicht
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Opmaak en druk
Weemen Drukwerk & Communicatie.

Oplage 
7000 stuks, huis aan huis verspreid in de 
gemeente Beesel.

Bemoeizorg
Maakt u zich zorgen over iemand op het 
gebied van bijvoorbeeld zelfverzorging, 
psychische problemen of verslavingspro-
blematiek? Dan kunt u contact opnemen 
met Rik Korsten: 06 24 35 69 95.
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Het sociaal wijkteam

‘Samen kunnen we een vraag 
in zijn geheel beantwoorden’
Hun werk heeft op het eerste gezicht nauwelijks 
iets met elkaar te maken, en toch zijn ze blij dat ze 
samen in het sociaal wijkteam van de gemeente 
Beesel zitten: Rik Korsten, deskundige Geeste-
lijke Gezondheidszorg (GGZ) en verbonden aan 
het Vincent van Gogh Instituut en Nicole Ebus, 
ambassadeur van de vitale gemeenschap en als 
ergotherapeute werkzaam vanuit haar praktijk 
Ergotherapie Reuver. Rik Korsten: ‘Als een situatie 
erom vraagt, gaan we met z’n tweeën op huis-
bezoek. De wmo-consulent ziet dan hoe iemand 
loopt, terwijl ik een angstig persoon zie. Samen 
bekijken we de vraag daardoor in zijn geheel. Dat 
werkt verbazingwekkend goed.’

Sociaal wijkteam in Beesel
Aanvankelijk had Rik Korsten vraagtekens bij zijn 
rol in het sociaal wijkteam: ‘Ik dacht: daar pas ik 
helemaal niet in. Maar juist de diversiteit in het 
team helpt ons om onze missie waar te maken. 
We kijken naar de totale mens en zijn omgeving.’ 
In de praktijk betekent dat wanneer iemand voor 
een scootmobiel naar het samenlevingsloket 
komt, bij de aanvraag of tijdens het verdere tra-
ject kan blijken dat er andere problemen spelen. 
Nicole Ebus: ‘In overleg met de cliënt bespreken 
we dat dan in het sociaal wijkteam of in één van 
de andere teams (gezinscoaches of team werk en 
inkomen). Zo kunnen we complexere vragen in 
totaal aanpakken. Dat heeft een veel groter eff ect 
dan één aspect vanuit één expertise te bekijken.’

Vitale gemeenschap 
Het sociaal wijkteam probeert de (soms onuitge-
sproken) behoeftes van de zorgvrager te signale-
ren en erop te reageren. Nicole Ebus heeft daarin 
een bijzondere rol. Als ambassadeur van de vitale 
gemeenschap is het haar taak om de vragen van 
mensen met betrekking tot daginvulling en de 
voorzieningen in de gemeenschap in kaart te 
brengen en om de best mogelijke verbindingen 
daartussen te leggen: ‘Als iemand bijvoorbeeld 
een daginvulling of gezelschap zoekt en van wan-
delen houdt, kan hij of zij bijvoorbeeld aansluiten 
bij een wandelclub in de buurt. Het is mooi als 
iemand zijn vraag in de samenleving beantwoord 
ziet. Als er geen passende reguliere voorzienin-
gen of activiteiten in de wijk zijn, kunnen we 
helpen om nieuwe activiteiten te laten ontstaan.’

Midden in de samenleving
Zowel Nicole Ebus als Rik Korsten staan midden 
in de samenleving. Letterlijk. Nicole Ebus: ‘Naast 
mijn rol in het wijkteam ben ik ergotherapeut en 
kom ik veel bij mensen thuis. Ik breng het functio-
neren van de mensen in hun eigen woon- en leef-
omgeving in kaart: wat zijn behoeftes en moge-
lijkheden? Ik ben op de hoogte van de activiteiten 
in de wijk en maak zo verbindingen tussen vraag 
en aanbod. Daarnaast sluit ik aan bij activiteiten, 
bijeenkomsten en overleggen, zodat mensen me 
makkelijk kunnen benaderen. De lijnen zijn kort.’ 
Rik Korsten beaamt het belang van zichtbaar 
zijn: ‘Ik werk naast mijn rol als GGZ-deskundige 
in het sociaal wijkteam vanuit bemoeizorg in de 
gemeente Beesel. Ik probeer in contact te komen 
met mensen  die wel zorg nodig hebben, maar 

Wat betekent ‘gewoon samen’ voor de 
inwoners van Beesel, Reuver en Off enbeek? 
We vroegen het aan een aantal voorbijgan-
gers op straat.

Mevrouw Nijskens
‘Gewoon samen is dat ik af en toe mijn 
buurvrouw kan bellen in geval van nood. 
Of om gewoon samen boodschappen te 
doen. Dat vind ik belangrijk èn gezellig. Het 
helpt me om zelfstandig te wonen.’

Busra Celik
‘Ik geloof dat we met zijn allen één zijn. 
Ik hou ervan om contact te maken: met 
mensen te praten, vriendelijk te zijn zonder 
verwachtingen. Gewoon samen is dat we 
van elkaar kunnen leren. ‘

Jos Linssen 
‘Elkaar helpen waar dat kan, dat betekent 
samen voor mij. Wij werken mee als burger-
hulpverlener. Spannend natuurlijk, vooral 
als er een melding komt. Maar ook dan 
merk je dat je er niet alleen voor staat: er 
zijn meerdere mensen die komen helpen. 
En ik weet uit ervaring hoe belangrijk die 
hulp is.’

Vragen? Neem contact op!

Samenlevingsloket
Broeklaan 4  - 5953 NB Reuver
077 474 92 92

samenlevingsloket@beesel.nl

Openingstijden:
iedere werkdag 9.00 - 10.30 uur

Gemeente Beesel
Raadhuisplein 1 - 5953 AL Reuver
077 474 92 92

info@beesel.nl

www.beesel.nl
www.samenmetbeesel.nl

Samenlevingsloket

Ondersteuning
(Backoffi  ce)

Gemeente Beesel

Gezinscoaches

Sociaal wijkteam

team Werk en inkomen

SamenSpraak

hier zelf geen toegang toe vinden en/of deze 
hardnekkig weigeren, de situatie te stabiliseren 
en hen door te leiden naar structurelere zorg. 
Vaak kom ik met deze mensen in contact na een 
melding vanuit de omgeving die zich zorgen 
maakt: de politie, woningstichting of bijvoorbeeld 

samen met Rik en Nicole

familie of buren. Voor hen en voor mijn cliënten 
wil ik laagdrempelig benaderbaar zijn. Door let-
terlijk in de straten van onze gemeente te lopen 
houd ik het contact met mensen die dat nodig 
hebben,’ Vanuit contact ontstaat vertrouwen. ‘En 
vertrouwen is de basis, bij alles wat we doen.’ 


